1 z 32

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3c8bf...

Ogłoszenie nr 529241-N-2019 z dnia 2019-03-25 r.

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego: Dostawy materiałów medycznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego, krajowy numer
identyfikacyjny 89004744600000, ul. ul. Sokołowskiego 4 , 58-309 Wałbrzych, woj. dolnośląskie,
państwo Polska, tel. 746 489 742, e-mail szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl, faks 746 489 746.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.zdrowie.walbrzych.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.zdrowie.walbrzych.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
www.bip.zdrowie.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
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Tak
www.bip.zdrowie.walbrzych.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
siedziba zamawiającego, Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy materiałów medycznych
Numer referencyjny: Zp/20/PN-18/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
12

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Dostawy materiałów medycznych. Liczba pakietów – 12 Pakiet nr 1 – Zestaw
doszklistkowy Pakiet nr 2 – Układ oddechowy, zatyczka do respiratora Newport E 100 M Pakiet nr 3 –
Odzież stanowiskowa Pakiet nr 4 – Basen sanitarny Pakiet nr 5 – Pojemnik na mocz Pakiet nr 6 –
Kubek z dwoma uszkami i dziubkiem Pakiet nr 7 – Czujniki tlenu Pakiet nr 8 – Fixatory do siatek
Pakiet nr 9 – Kaniule dożylne, akcesoria Pakiet nr 10 – Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego
Pakiet nr 11 – Igły do blokad nerwów Pakiet nr 12 - Wkłucia centralne, pakiet specjalistyczny

II.5) Główny kod CPV: 33140000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33140000-3
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33199000-1
33141000-0
33141320-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 24 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Główny kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny Dodatkowe kody
CPV : Pakiet nr 1 - 33140000-3 materiał medyczny Pakiet nr 3 – 33199000-1 odzież medyczna Pakiet
nr 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 - 33141000-0 jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i
hematologiczne Pakiet nr 11 – 33141320-9 igły medyczne

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
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Określenie warunków: Na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz
dokumentów do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona zgodnie z art. 26 ustawy p.z.p. lub Wykonawca, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą zgodnie z art. 24aa ustawy p.z.p. tj. : posiadanie odpisu z właściwego rejestru
– na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz
dokumentów do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona zgodnie z art. 26 ustawy p.z.p. lub Wykonawca, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą zgodnie z art. 24aa ustawy p.z.p. tj. : 1) posiadanie zdolności zawodowych w
zakresie świadczenia dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia, a w szczególności w zakresie materiałów medycznych na podstawie wykazu dostaw
wykonanych dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane , oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające uch należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj. wykonanie co najmniej dwóch dostaw w zakresie
odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w szczególności w zakresie
materiałów medycznych, tj. w zakresie: pakietu nr 1 materiał medyczny, pakietu nr 3 odzież
medyczna, pakietu nr 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i
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hematologiczne, pakietu nr 11 igły medyczne na kwotę minimum: dla pakietu nr 1 – 43 000,00zł;
dla pakietu nr 2 – 7 000,00zł; dla pakietu nr 3 – 1000,00zł; dla pakietu nr 4 – 3 000,00zł; dla
pakietu nr 5 – 2 000,00zł; dla pakietu nr 6 – 2 000,00zł; dla pakietu nr 7 – 2 000,00zł; dla pakietu
nr 8 – 100 000,00zł; dla pakietu nr 9 –200 000,00zł; dla pakietu nr10 – 30 000,00zł; dla pakietu nr
11 – 50 000,00zł; dla pakietu nr 12 – 40 000,00zł; każda z dostaw;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
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odpis z właściwego rejestru – na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1
ustawy. Wykaz dostaw wykonanych odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia ,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj. wykonanie co najmniej dwóch dostaw w zakresie
odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w szczególności w zakresie
materiałów medycznych, tj. w zakresie: pakietu nr 1 materiał medyczny, pakietu nr 3 odzież
medyczna, pakietu nr 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i
hematologiczne, pakietu nr 11 igły medyczne na kwotę minimum: dla pakietu nr 1 – 43 000,00zł;
dla pakietu nr 2 – 7 000,00zł; dla pakietu nr 3 – 1000,00zł; dla pakietu nr 4 – 3 000,00zł; dla
pakietu nr 5 – 2 000,00zł; dla pakietu nr 6 – 2 000,00zł; dla pakietu nr 7 – 2 000,00zł; dla pakietu
nr 8 – 100 000,00zł; dla pakietu nr 9 –200 000,00zł; dla pakietu nr10 – 30 000,00zł; dla pakietu nr
11 – 50 000,00zł; dla pakietu nr 12 – 40 000,00zł; każda z dostaw; Oświadczenie Wykonawcy, iż
oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z
dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019r. poz. 175). Opisy, fotografie
(katalogi) przedmiotu zamówienia w języku polskim- z dokładnym wskazaniem, którego pakietu i
której pozycji w pakiecie dotyczy dany opis, fotografia (katalog). Opisy, fotografie (katalogi) mają
odzwierciedlać opis przedmiotu zamówienia zgodnego z załącznikiem nr 1 do SIWZ. W przypadku
braku możliwości jednoznacznej oceny czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania z
załącznika nr 1 do SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania próbki którejkolwiek
pozycji z pakietu budzącej wątpliwość.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
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POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
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Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
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IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu
40,00
przyjęcia zamówienia
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IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
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Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-05, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: • administratorem danych
osobowych jest Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu • inspektorem
ochrony danych osobowych w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego jest Pan
Jarosław Golec, mail: iod@zdrowie.walbrzych.pl, tel. 0/74 6489696; Dane osobowe przetwarzane
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będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego na dostawy materiałów medycznych nr Zp/20/PN-18/19 prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego; • odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”; •
dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; • obowiązek podania przez Wykonawcę
danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w odniesieniu do danych
osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• Wykonawca posiada: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego
dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych*; - na
podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; - prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO; • Wykonawcy nie przysługuje: - w związku z art. 17 ust.
3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników. **Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zestaw doszklistkowy
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1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zestaw
doszklistkowy: -1x serweta 75x100 cm – owinięcie zestawu, -1x serweta okulistyczna 160x170 cm z 1
kieszenią, otwór 10x10 cm wypełniony folią, z kształtką, -1x nożyczki 13 cm,proste ostro tępe, -1x
rozwórka jednorazowa stalowa, -1x znacznik do rogówki 3,5x4 mm, -1x pean plastikowy, -3x tupfer
gazowy 20x20 cm, -1x patyczek higieniczny, -2x strzykawka Luer Lock 2 ml, -1x strzykawka Luer 5ml ,
-1 kieliszek plastikowy 60-80ml szt. 1500 2. Zestaw końcówki do irygacji i aspiracji 21 G,0,35 mm ,
piaskowana powierzchnia końcówki robocznej , kompatybilna z większością maszyn do
fakoemulsyfikacji. W zestawie po jednej sztuce do irygacji i po jednej do aspiracji zestaw 4 3. Nóż
wielorazowy, szafirowy z chowaną rękojeścią do parecentezy 1,2 mm szt. 1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33140000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu
40,00
przyjęcia zamówienia

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny Dodatkowe
kody CPV : Pakiet nr 1 - 33140000-3 materiał medyczny

Część nr: 2 Nazwa: Układ oddechowy, zatyczka do respiratora Newport E 100 M
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1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Układ
oddechowy dla dorosłych jednorazowego użytku do respiratora Newport E 100 M: - jednorazowego
uzytku - dla dorosłych - z pułapką wodną na wdechu i wydechu - sterylny - pakowany pojedynczo kompatybilny z respiratorem Newport E 100 M szt. 200 2. Zatyczka kapturek zabezpieczający układ
oddechowy do respiratora Newport E 100 M: - sterylny - pakowany pojedynczo szt. 200
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33141000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu
40,00
przyjęcia zamówienia

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny Dodatkowe
kody CPV : Pakiet nr 2 - 33141000-0 jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

Część nr: 3 Nazwa: Odzież stanowiskowa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Ubrania
stanowiskowe (bluza + spodnie) szt. 30 2. Ubrania stanowiskowe (bluza + spódnica ) szt. 6 3. Ubrania
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stanowiskowe Męskie szt. 1 4. Ubrania stanowiskowe dla lekarza (K) szt. 2 5. Ubrania stanowiskowe dla
lekarza (M) szt. 2 Opis: - wielorazowego użytku - białe z niebieskimi wstawkami na kieszeniach bawełna dostosowana do gotowania - spodnie na gumie z możliwością wymiany gumy - bluza z krótkim
rękawem, pod szyję w serek z zakładką na krzyż, 3 kieszenie (2 kieszenie na dole bluzy, 1kieszeń u góry
po lewej stronie), rękaw wszywany napis na spodniach i bluzie : NEONATOLOGIA , Szpital
Sokołowskiego W-ch rozmiary bluza: 36 - 8 sztuk, 38 - 6 sztuk, 40 - 5 sztuk, 42 - 1 sztuka, 44 - 5 sztuk,
46 – 1 sztuka, 50 - 2 sztuki, 52 - 2 sztuki, 54 - 2 sztuki, 56 - 1 sztuka, 58- 3 sztuki (36 sztuk) rozmiary
spodnie: 36 - 4 sztuki, 38 - 7 sztuk, 40 – 3 sztuki, 42 - 3 sztuki-, 44 - 2 sztuki, 46 - 3 sztuki, 50 - 2 sztuki,
52 - 4 sztuki, 56 - 1 sztuka, 58 – 1sztuka ( 30 sztuk) rozmiary spódnica: 34 -1 sztuka, 40 – 3 sztuki, 44 - 2
sztuki, 48 - 1 sztuka ( 6 sztuk) Ubrania stanowiskowe męskie - rozmiar : bluza - 62, spodnie - 64 Ubrania
stanowiskowe dla Lekarza : damskie - garsonka: 36, spodnie 38 Ubrania stanowiskowe dla Lekarza :
męskie - bluza 54 - 1 sztuka, spodnie 54, bluza 60 - 1 sztuka, spodnie 60 – 1 sztuka
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33199000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,04
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu
40,00
przyjęcia zamówienia

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny Dodatkowe
kody CPV : Pakiet nr 3 – 33199000-1 odzież medyczna
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Część nr: 4 Nazwa: Basen sanitarny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Basen sanitarny
wielorazowego użytku, z pokrywą o pojemności 2000 ml, wykonany z tworzywa sztucznego szt. 400
Basen sanitarny z pokrywą, wielorazowego użytku, wykonana z tworzywa sztucznego, pojemność 2000
ml. Możliwość sterylizacji w atmosferze suchego powietrza o temp. 130° C oraz w autoklawie a
atmosferze sprężonej pary wodnej w tem. 126°C. Odporne na działanie środków dezynfekujących, które
posiadają w swoim składzie aldehydy, związki chloru, jak również czwartorzędowe zasady amonowe.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33141000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu
40,00
przyjęcia zamówienia

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny Dodatkowe
kody CPV : Pakiet nr 4 - 33141000-0 jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

Część nr: 5 Nazwa: Pojemnik na mocz
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
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-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pojemnik na
mocz – kaczka męska z pokrywą wielorazowego użytku o pojemności 1200 ml szt. 400 Kaczka męska z
pokrywą, wielorazowego użytku, wykonana z tworzywa sztucznego, pojemności 1200 ml. Możliwość
sterylizacji w atmosferze suchego powietrza o temp. 130° C oraz w autoklawie a atmosferze sprężonej
pary wodnej w tem. 120°C. Odporne na działanie środków dezynfekujących, które posiadają w swoim
składzie aldehydy, związki chloru, jak również czwartorzędowe zasady amonowe.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33141000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu
40,00
przyjęcia zamówienia

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny Dodatkowe
kody CPV : Pakiet nr 5 - 33141000-0 jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

Część nr: 6 Nazwa: Kubek z dwoma uszkami i dziubkiem
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kubek z
dwoma uszkami, dziubkiem i pokrywą – pojnik wielorazowego użytku o pojemności 300ml. szt. 400
Kubki – pojnik z dwoma uszkami, dziubkiem, pokrywą wielorazowego użytku, wykonane z tworzywa
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sztucznego o pojemności 300ml. Łatwy do utrzymania czystości i odporny na działanie środków
dezynfekujących, które posiadają w swoim składzie aldehydy, związki chloru, jak również
czwartorzędowe zasady amonowe. Produkt, który można przemywać ogólnodostępnymi detergentami, w
razie potrzeby poddać procesowi sterylizacji w autoklawie ( w temp. do 130° i maksymalnie 30 min.).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33141000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu
40,00
przyjęcia zamówienia

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny Dodatkowe
kody CPV : Pakiet nr 6 - 33141000-0 jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

Część nr: 7 Nazwa: Czujniki tlenu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Czujnik
tlenu do pomiaru stężenia O2 w aparatach do znieczuleń Primus firmy Drager szt. 8 2. Czujnik tlenu do
pomiaru stężenia O2 w aparatach do znieczuleń Fabius firmy Drager szt. 6
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33141000-0
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3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu
40,00
przyjęcia zamówienia

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny Dodatkowe
kody CPV : Pakiet nr 7 - 33141000-0 jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

Część nr: 8 Nazwa: Fixatory do siatek
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Urządzenie
do zamykania nacięcia po trokarze szt. 12 2 Bezwęzłowy system do zamykania ran o czasie wchłaniania
do 180 dni, 3/0 19mm odwrotnie tnąca 3/8 koła, bezbarwna 45cm szt. 12 3 Siatka elastyczna,
transparentna, kompozytowa do zaopatrywania przepuklin brzusznych oraz pooperacyjnych - składająca
się z niewchłanialnych monofilamintowych włókien poliestrowych tkanych w strukturze 3D - pokrytych
błoną zapobiegająca powstawaniu zrostów - biowchłanialny kolagen hydrofilowy - siatka posiada
właściwości tymczasowego przylegania do otrzewnej do czasu jej mocowania (nici, stapler ) - siatka
posiada znacznik kierunkowy w kolorze zielonym - musi posiadać możliwość przycięcia siatki do
pożądanego rozmiaru - rozmiar pora 3,3 do 2,3mm - grubość do 0,7mm - gramatura 66g/m² - wielkość
20x15 cm szt. 1 4. Siatka polipropylenowa lekka 6x11cm lub 15x10 cm, wielkość porów 1,5x1,7mm.
Zamawiający określi wielkość siatki przy składaniu zamówienia. szt. 12 5. Siatka polipropylenowa
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monofilamentowa macroporowata 6x11 cm lub 7,5x15cm.Rozmiar porów : 2.0 x 2.4 mm Gramatura
46g/m2.Zamawiający określi wielkość siatki przy składaniu zamówienia. szt. 30 6. Zestaw obejmujący:
Jednorazowe narzędzie do mocowania siatek przepuklinowych metodą laparoskopową 5mm zawierające
30 tytanowych wkrętów - jednorazowy trokar o średnicy 11 mm, długości kaniuli 100 mm, kaniula ze
zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, z automatycznym systemem bezobsługowej
redukcji uszczelki od 5 mm do 11 mm, z systemem ochrony trójkątnego ostrza (zaostrzonego po dwóch
stronach) po przejściu przez powłoki brzuszne, posiadający 3-stopniowy zawór umożliwiający insuflacjęzatrzymanie przepływu gazu- desuflację bez odłączania przepływu CO2; uchwyt monopolarny
jednorazowego użytku,-elektroda powrotna pacjenta - jednorazową kaniulę o średnicy 11 mm, długość
kaniuli 100 mm, kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, z automatycznym
systemem bezobsługowej redukcji uszczelki od 5 mm do 11 mm, posiadająca 3-stopniowy zawór
umożliwiający insuflację- zatrzymanie przepływu gazu- desuflację bez odłączania przepływu CO2; jednorazowy trokar o średnicy 5 mm, - jednorazowa kaniula o średnicy 5 mm, -Igła Verres'a 120 mm
posiadająca przezroczystą rączkę i wskaźnik bezpieczeństwa. szt. 30 7. Zestaw obejmujący: Artykulacyjne narzędzie do fiksacji siatek przepuklinowych z wymiennymi ładunkami (wchłanialne
zszywki); artykulacja ładunku 65 stopni - jednorazowy trokar o średnicy 11 mm, długości kaniuli 100
mm, kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, z automatycznym systemem
bezobsługowej redukcji uszczelki od 5 mm do 11 mm, z systemem ochrony trójkątnego ostrza
(zaostrzonego po dwóch stronach) po przejściu przez powłoki brzuszne, posiadający 3-stopniowy zawór
umożliwiający insuflację- zatrzymanie przepływu gazu- desuflację bez odłączania przepływu CO2;
uchwyt monopolarny jednorazowego użytku,-elektroda powrotna pacjenta - jednorazową kaniulę o
średnicy 11 mm, długość kaniuli 100 mm, kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w
powłokach, z automatycznym systemem bezobsługowej redukcji uszczelki od 5 mm do 11 mm,
posiadająca 3-stopniowy zawór umożliwiający insuflację- zatrzymanie przepływu gazu- desuflację bez
odłączania przepływu CO2; - jednorazowy trokar o średnicy 5 mm, - jednorazowa kaniula o średnicy 5
mm, -Igła Verres'a 120 mm posiadająca przezroczystą rączkę i wskaźnik bezpieczeństwa. szt. 70 8.
Zestaw obejmujący: - jednorazowy trokar o średnicy 11 mm, długości kaniuli 100 mm, kaniula ze
zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, z automatycznym systemem bezobsługowej
redukcji uszczelki od 5 mm do 11 mm, z systemem ochrony trójkątnego ostrza (zaostrzonego po dwóch
stronach) po przejściu przez powłoki brzuszne, posiadający 3-stopniowy zawór umożliwiający insuflacjęzatrzymanie przepływu gazu- desuflację bez odłączania przepływu CO2; - jednorazową kaniulę o
średnicy 11 mm, długość kaniuli 100 mm, kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w
powłokach, z automatycznym systemem bezobsługowej redukcji uszczelki od 5 mm do 11 mm,
posiadająca 3-stopniowy zawór umożliwiający insuflację- zatrzymanie przepływu gazu- desuflację bez
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odłączania przepływu CO2; - jednorazowy trokar o średnicy 5 mm, - jednorazowa kaniula o średnicy 5
mm, - jednorazowa Igła Verres'a 120 mm posiadająca przezroczystą rączkę i wskaźnik bezpieczeństwa.
szt. 6 9. Łata hemostatyczna składająca się z utlenionej celulozy i politlenku etylenu ulegająca
wchłonięciu po 28 dniach, 2x4cm szt. 6 10. Łata hemostatyczna składająca się z utlenionej celulozy i
politlenku etylenu ulegająca wchłonięciu po 28 dniach, 5x10cm szt. 6 11. Ładunki do artykulacyjnego
narzędzie do fiksacji siatek przepuklinowych z wymiennymi ładunkami (wchłanialne zszywki);
artykulacja ładunku 65 stopni, (10 ładunków w magazynku) szt. 6 12. Ładunki do artykulacyjnego
narzędzie do fiksacji siatek przepuklinowych z wymiennymi ładunkami (wchłanialne zszywki);
artykulacja ładunku 65 stopni , (5 ładunków w magazynku) szt. 6
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33141000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu
40,00
przyjęcia zamówienia

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny Dodatkowe
kody CPV : Pakiet nr 8 - 33141000-0 jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

Część nr: 9 Nazwa: Kaniule dożylne, akcesoria
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
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-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Kaniula do
żył obwodowych typu wenflon, ostra igła, cewnik wykonany z FEP lub PTFE, z portem bocznym, filtrem
hydrofobowym w komorze wypływu i standardowym lub samodomykalnym korkiem portu bocznego,
min.4 paski RTG - rozmiar 24 G dług.19mm szt. 3 000 1. 2 2. Kaniula do żył obwodowych typu wenflon,
ostra igła, cewnik wykonany z FEP lub PTFE, z portem bocznym, filtrem hydrofobowym w komorze
wypływu i standardowym lub samodomykalnym korkiem portu bocznego, min.4 paski RTG - rozmiar 22
G dług.25mm szt. 64 000 2. 3. Kaniula do żył obwodowych typu wenflon, ostra igła, cewnik wykonany z
PUR,,FEP lub PTFE, z portem bocznym, filtrem hydrofobowym w komorze wypływu i standardowym
lub samodomykalnym korkiem portu bocznego, min. 4 paski RTG - rozmiar 20 G dług.25mm szt. 65 000
3. 4. Kaniula do żył obwodowych typu wenflon, ostra igła, cewnik wykonany z PUR,,FEP lub PTFE, z
portem bocznym, filtrem hydrofobowym w komorze wypływu i standardowym lub samodomykalnym
korkiem portu bocznego, min.4 paski RTG- rozmiar 18 G dług.32-33 mm szt. 11 000 4. 5. Kaniula do żył
obwodowych typu wenflon, cewnik wykonany z PUR,,FEP lub PTFE, z portem bocznym, filtrem
hydrofobowym w komorze wypływu i standardowym lub samodomykalnym korkiem portu bocznego,
min. 4 paski RTG - rozmiar 16 G dług 45- 50 mm szt. 200 5. 6. Kaniula do żył obwodowych typu
wenflon, ostra igła, cewnik wykonany z PUR,,FEP lub PTFE, z portem bocznym, filtrem hydrofobowym
w komorze wypływu i standardowym lub samodomykalnym korkiem portu bocznego, min. 4 paski RTG rozmiar 17 G dług 45mm szt. 500 6. 7 7. Kaniula do żył obwodowych typu wenflon, ostra igła, cewnik
wykonany z PUR,,FEP lub PTFE, z portem bocznym, filtrem hydrofobowym w komorze wypływu i
standardowym lub samodomykalnym korkiem portu bocznego, min. 4 paski RTG- rozmiar 14 G dług.50
mm szt. 200 7. 8. Kaniula do żył obwodowych typu bezpiecznego, ostra igła, automatyczny metalowy
zatrzask zabezpieczający koniec igły po użyciu, cewnik wykonany z PUR,,FEP lub PTFE, z portem
bocznym, filtrem hydrofobowym w komorze wypływu i standardowym lub samodomykalnym korkiem
portu bocznego, min.4 paski RTG - rozmiar 24 G dług.19mm szt. 1 000 8. 9. Kaniula do żył obwodowych
typu bezpiecznego, ostra igła, automatyczny metalowy zatrzask zabezpieczający koniec igły po użyciu,
cewnik wykonany z FEP,PUR lub PTFE, z portem bocznym, filtrem hydrofobowym w komorze wypływu
i standardowym lub samodomykalnym korkiem portu bocznego, min.4 paski RTG - rozmiar 22 G
dług.25mm szt. 10 000 9. 10. Kaniula do żył obwodowych typu bezpiecznego, ostra igła, automatyczny
metalowy zatrzask zabezpieczający koniec igły po użyciu, cewnik wykonany z PUR,,FEP lub PTFE, z
portem bocznym, filtrem hydrofobowym w komorze wypływu i standardowym lub samodomykalnym
korkiem portu bocznego, min.4 paski RTG - rozmiar 20 G dług.25mm szt. 10 000 10. 11. Kaniula do żył
obwodowych typu bezpiecznego, ostra igła, automatyczny metalowy zatrzask zabezpieczający koniec
igły po użyciu, cewnik wykonany z PUR,,FEP lub PTFE, z portem bocznym, filtrem hydrofobowym w
komorze wypływu i standardowym lub samodomykalnym korkiem portu bocznego, min.4 paski RTG -
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rozmiar 18 G dług.32-33 mm szt. 12 000 11. 12. Kaniula do żył obwodowych typu bezpiecznego, ostra
igła, automatyczny metalowy zatrzask zabezpieczający koniec igły po użyciu, cewnik wykonany z
PUR,,FEP lub PTFE, z portem bocznym, filtrem hydrofobowym w komorze wypływu i standardowym
lub samodomykalnym korkiem portu bocznego, min.4 paski RTG - rozmiar 17G dług.45 mm szt. 2 000
12. 13. Kaniula do żył obwodowych typu bezpiecznego, ostra igła, automatyczny metalowy zatrzask
zabezpieczający koniec igły po użyciu, cewnik wykonany z PUR,,FEP lub PTFE, z portem bocznym,
filtrem hydrofobowym w komorze wypływu i standardowym lub samodomykalnym korkiem portu
bocznego, min.4 paski RTG - rozmiar 16 G dług.45-50 mm szt. 1 000 13. 14. Kaniula do żył
obwodowych typu bezpiecznego, ostra igła, automatyczny metalowy zatrzask zabezpieczający koniec
igły po użyciu, cewnik wykonany z PUR,,FEP lub PTFE, bez portu bocznego, z filtrem hydrofobowym w
komorze wypływu, min.4 paski RTG - rozmiar 18 G dług.32-33 mm szt. 1 000 14. 15. Kaniula do żył
obwodowych typu bezpiecznego, ostra igła, automatyczny metalowy zatrzask zabezpieczający koniec
igły po użyciu, cewnik wykonany z PUR,FEP lub PTFE, bez portu bocznego, z filtrem hydrofobowym w
komorze wypływu, min.4 paski RTG - rozmiar 16 G dług.45-50 mm szt. 100 15. 16. Kaniula do żył
obwodowych typu bezpiecznego, ostra igła, automatyczny metalowy zatrzask zabezpieczający koniec
igły po użyciu, cewnik wykonany z PUR,FEP lub PTFE, bez portu bocznego, min.4 paski RTG, specjalna
zastawka zapobiegajaca wypływowi krwi po usunięciu igły-rozmiar 18Gx32-33mm szt. 100 16. 17.
Kranik trójdrożny typu „Luer” z optycznym lub wyczuwalnym identyfikatorem pozycji
otwarty/zamknięty, o wytrzymałości ciśnieniowej do 3 barów- poszczególne ujścia żeńskie
zabezpieczone koreczkami. szt. 35 000 17. 18. Koreczki do kaniul, kompatybilne do kaniul i kraników,
pakowane pojedynczo w opakowanie folia/papier z oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym min.
wytwórcy, numeru serii i terminu ważności szt. 240000 18. 19. Kranik trójdrożny z optycznym lub
wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty, o wytrzymałości ciśnieniowej do 3 barówposzczególne ujścia żeńskie zabezpieczone koreczkami - z przedłużką 7-8 cm, z dodatkowym portem do
iniekcji, przestrzeń martwa max. 0.8ml szt. 4 000 19. 20. Kaniula noworodkowa bez portu bocznego,
wykonana z PTFE, rozm. 24G, dł. 19mm, przepływ 13ml/min, opakowanie jednostkowe typu tyvec,
dodatkowy zdejmowalny element ułatwiający wkłucie w delikatne naczynia. szt. 4 000 20. 21. Kaniula
noworodkowa bez portu bocznego wykonana z PTFE, rozm. 26G dł. 19 mm, przepływ 13ml/min,
opakowanie jednostkowe typu tyvec, dodatkowy zdejmowalny element ułatwiający wkłucie w delikatne
naczynia. szt. 5 000 21. 22. Kaniula noworodkowa bez portu bocznego wykonana z PTFE, rozm. 24G dł.
19 mm, przepływ 21ml/min, typu bezpiecznego ,ostra igła z dodatkowym otworem przy ostrzu
igły,sygnalizującym prawidłowe wejście do naczynia, automatyczny zatrzask zabezpieczający koniec igły
po użyciu, dostępna w wersji ze skrzydełkami lub bez. szt. 100
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33141000-0
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3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu
40,00
przyjęcia zamówienia

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny Dodatkowe
kody CPV : Pakiet nr 9 - 33141000-0 jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

Część nr: 10 Nazwa: Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Jednorazowa
rękojeść staplera endoskopowego z wbudowana artykulacją, przeznaczonego do ładunków wykonujących
zespolenie o długości 60 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 28,
34 lub 44 cm. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia.) szt. 15 2.
Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego prostego, umożliwiającego wykonanie
zespolenia na długości 60 mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki cienkiej ( wysokość
zszywki 1 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki standardowej ( wysokość zszywki 1,5 mm po
zamknięciu), ładunki do tkanki pośredniej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8 mm), ładunki do
ECR60W, ECR60B, ECR60D, ECR60Gtkanki grubej ( wysokość zszywki 2 mm po zamknięciu).
Wszystkie ładunki przechodzące przez trokar o średnicy 12 mm. (Zamawiający każdorazowo określi
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rozmiar ładunku przy składaniu zamówienia.) szt. 960
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33141000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu
40,00
przyjęcia zamówienia

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny Dodatkowe
kody CPV : Pakiet nr 10 - 33141000-0 jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

Część nr: 11 Nazwa: Igły do blokad nerwów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Igła do
blokady nerwów 22Gx50mm, widoczna w USG przez umieszczenie w igle reflektorów (powstałych
przez wciśnięcie w igłę narożnikówsześcianu) na długości 2,3cm do końca igły w dwóch sekwencjachpo
1 cm z przerwą 3 mm dla określenia głębokości, z elastycznym cewnikiem do podania leku zakończonym
Luer-Lock. Opakowanie sterylne, pojedyncze. szt. 200 2. Igła do blokady nerwów 22Gx80mm, widoczna
w USG przez umieszczenie w igle reflektorów (powstałych przez wciśnięcie w igłę
narożnikówsześcianu) na długości 2,3cm do końca igły w dwóch sekwencjachpo 1 cm z przerwą 3 mm
dla określenia głębokości, z elastycznym cewnikiem do podania leku zakończonym Luer-Lock.
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Opakowanie sterylne, pojedyncze. szt. 800 3. Igła do blokady nerwów 21Gx100mm, widoczna w USG
przez umieszczenie w igle reflektorów (powstałych przez wciśnięcie w igłę narożnikówsześcianu) na
długości 2,3cm do końca igły w dwóch sekwencjachpo 1 cm z przerwą 3 mm dla określenia głębokości, z
elastycznym cewnikiem do podania leku zakończonym Luer-Lock. Opakowanie sterylne, pojedyncze. 50
4. Igła do blokady nerwów 20Gx120mm, widoczna w USG przez umieszczenie w igle reflektorów
(powstałych przez wciśnięcie w igłę narożnikówsześcianu) na długości 2,3cm do końca igły w dwóch
sekwencjachpo 1 cm z przerwą 3 mm dla określenia głębokości, z elastycznym cewnikiem do podania
leku zakończonym Luer-Lock. Opakowanie sterylne, pojedyncze. 50 5. Igła do blokady TAP 22Gx80mm,
widoczna w USG przez umieszczenie w igle reflektorów (powstałych przez wciśnięcie w igłę
narożnikówsześcianu) na długości 2,3cm do końca igły w dwóch sekwencjachpo 1 cm z przerwą 3 mm
dla określenia głębokości, elementy zapewniające echogeniczność rozmieszczone równomiernie wokół
igły (360 stopni), zapewniające widoczność igły minimum 20-60 stopni, z elastycznym cewnikiem do
podania leku zakończonym Luer-Lock. Opakowanie sterylne, pojedyncze. szt. 800 6. Igła do blokady
TAP 21Gx110mm, widoczna w USG przez umieszczenie w igle reflektorów (powstałych przez
wciśnięcie w igłę narożnikówsześcianu) na długości 2,3cm do końca igły w dwóch sekwencjachpo 1 cm z
przerwą 3 mm dla określenia głębokości, elementy zapewniające echogeniczność rozmieszczone
równomiernie wokół igły (360 stopni), zapewniające widoczność igły minimum 20-60 stopni, z
elastycznym cewnikiem do podania leku zakończonym Luer-Lock. Opakowanie sterylne, pojedyncze. szt.
100 7. Igła do blokady TAP 21Gx150mm, widoczna w USG przez umieszczenie w igle reflektorów
(powstałych przez wciśnięcie w igłę narożnikówsześcianu) na długości 2,3cm do końca igły w dwóch
sekwencjachpo 1 cm z przerwą 3 mm dla określenia głębokości, elementy zapewniające echogeniczność
rozmieszczone równomiernie wokół igły (360 stopni), zapewniające widoczność igły minimum 20-60
stopni, z elastycznym cewnikiem do podania leku zakończonym Luer-Lock. Opakowanie sterylne,
pojedyncze. szt. 100 8. Zestaw do blokad ciągłych składających się z : igły z końcówką typu Quinke z
kablem do stymulacji- w pełni izolowana poza czubkiem igły, o konstrukcji zapewniającej maksymalne
odbicie fal ultradźwiękowych niezależnie od kąta wprowadzenia, z dodatkowym otworem w igle
zlokalizowanym między 1 a 2 cm do wypełnienia przestrzeni między igłą a kaniulą ; kaniuli
(zewnętrznego cewnika) w technologii ,,cewnik na igle,,, wewnętrzny cewnik z drenem widoczny w
USG, mocowany do kaniuli przy pomocy końcówki luer-lock ; filtra wraz z systemem mocowania filtra
oraz cewnikiem do skóry pacjenta ; rozmiar igły 21Gx68 mm ; cewnik zewnętrzny 18Gx51 mm szt. 100
9. Zestaw do blokad ciągłych składających się z : igły z końcówką typu Quinke z kablem do stymulacji w pełni izolowana poza czubkiem igły, o konstrukcji zapewniającej maksymalne odbicie fal
ultradźwiękowych niezależnie od kąta wprowadzenia, z dodatkowym otworem w igle zlokalizowanym
między 1 a 2 cm do wypełnienia przestrzeni między igłą a kaniulą ; kaniuli (zewnętrznego cewnika) w
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technologii ,,cewnik na igle,, wewnętrzny cewnik z drenem widoczny w USG, mocowany do kaniuli przy
pomocy końcówki luer-lock ; filtra wraz z systemem mocowania filtra oraz cewnikiem do skóry pacjenta
; rozmiar igły 21Gx94 mm ; cewnik zewnętrzny 18Gx75 mm szt. 100
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33141320-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu
40,00
przyjęcia zamówienia

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny Dodatkowe
kody CPV : Pakiet nr 11 - 33141000-0 jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

Część nr: 12 Nazwa: Wkłucia centralne, pakiet specjalistyczny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Wkłucia
centralne 3- światłowe 7 Fr; dł. 15-20 cm. -Wykonane z poliuretanu - Prowadnica igłowa - Kaniula
wprowadzająca ze zintegrowanym, odcinającym zaworem suwakowym - Prowadnica Seldingera w
aparacie ułatwiającym jej wprowadzenie odp. dł. 45-70 cm. - Rozszerzadło naczyniowe - Zawory
odcinające kulkowe/ suwakowe -Dodatkowy zacisk mocowania na skórze - Podwójna taca ( do
przełożenia całości zestawu na sterylne pole zabiegowe bez wysypywania, przekładania zawartości
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zestawu) szt. 600 2. Wkucie centralne 3- światłowe 7 Fr; dł. 20 cm. z powłoką bakteriobójczą - Wyk. z
poliuretanu, impregnowany z zewnątrz i wewnątrz środkiem bakteriobójczym - Prowadnica igłowa Kaniula wprowadzająca ze zintegrowanym, odcinającym zaworem suwakowym - Prowadnica Seldingera
w aparacie ułatwiającym wprowadzenie odp. dł. 70 cm. - Rozszerzadło naczyniowe - Zawory odcinające
kulkowe/ suwakowe - Dodatkowy zacisk mocowania na skórze - Podwójna taca ( do przełożenia całości
zestawu na sterylne pole zabiegowe bez wysypywania, przekładania zawartości zestawu) szt. 50 3.
Wkłucia centralne 3- światłowe 5 Fr; dł. 10-15 cm. -Wykonane z poliuretanu - Prowadnica igłowa Kaniula wprowadzająca ze zintegrowanym, odcinającym zaworem suwakowym - Prowadnica Seldingera
w aparacie ułatwiającym jej wprowadzenie odp. dł. - Rozszerzadło naczyniowe - Zawory odcinające
kulkowe/ suwakowe -Dodatkowy zacisk mocowania na skórze - Podwójna taca ( do przełożenia całości
zestawu na sterylne pole zabiegowe bez wysypywania, przekładania zawartości zestawu) szt. 50 4.
Wkłucia centralne 2- światłowe 4 Fr; dł. 10-15 cm. -Wykonane z poliuretanu - Prowadnica igłowa Kaniula wprowadzająca ze zintegrowanym, odcinającym zaworem suwakowym - Prowadnica Seldingera
w aparacie ułatwiającym jej wprowadzenie odp. dł. - Rozszerzadło naczyniowe - Zawory odcinające
kulkowe/ suwakowe -Dodatkowy zacisk mocowania na skórze - Podwójna taca ( do przełożenia całości
zestawu na sterylne pole zabiegowe bez wysypywania , przekładania zawartości zestawu) szt. 60
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33141000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu
40,00
przyjęcia zamówienia
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6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny Dodatkowe
kody CPV : Pakiet nr 12 - 33141000-0 jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
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